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บทที่ 1

การคิด
“ไอเดีย”	“แผนงาน”

จะµ้องทÓ	อะไร
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เอาล่ะ ในการท�างานนั้น “การสร้างไอเดีย” และ “การวางแผน

งาน” ในทางรูปธรรมมันคือการท�าอะไร และ “การคิด” จะต้องท�าอะไร ? 

อย่างไร ?

ไอเดียกับแผนงาน 

ค�าศัพท์ 2 ค�านี้ต่างกันอย่างไร ?

เหมอืนว่าสงัคมธุรกจิญีปุ่น่มกัจะใช้ทัง้ 2 ค�านีอ้ย่างสะเปะสะปะ 

ส�าหรบัผมคดิว่ากว่าไอเดยีจะกลายเป็นแผนงาน  หรอืถกูรวบรวมเป็น

แผนงานหรอืไม่นัน้ ขึน้อยูก่บั “เครือ่งมือคิด” ทีเ่ป็นทัง้เครือ่งมอืทางความ

คิดเพื่อช่วยผลิต สร้างสรรค์ไอเดียและแผนงาน  ก่อนที่ผมจะบอกเล่าถึง

วิธีการใช้งานจริง ผมจะลองสรุปว่าไอเดียคืออะไร และแผนงานคืออะไร

เสียก่อน ประมาณว่ารู้เขารู้เรานั่นแหละครับ

และเพ่ือการใช้เครื่องมือคิดให้เกิดประสิทธิภาพ ผมเลยอยาก

ก�าหนดนยิามให้ละเอียดกว่านีส้กัหน่อยว่าเมือ่ใช้เครือ่งมอืคดิแล้วจะเป็น

อย่างไร มันใช้เพื่อท�าอะไร เรามาเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องมือคิดด้วย

การก�าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนกันดีกว่า
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	 	 ไอเดียและแผนงานเกดิขึน้จาก	“WHAT	”	และ	“HOW”
  ไม่ส�าคัญว่าจะเล็กหรือใหญ่ ! เรามาเสกสรรให้ความคิด 

  กลายเป็นรูปเป็นร่างกันดีกว่า

ในทางธุรกิจ แผนงานซึ่งสามารถใช้งานได้จริงจะประกอบด้วย 

2 องค์ประกอบใหญ่ ๆ  คือ “WHAT = ท�าอะไร” และ “HOW = ท�าอย่างไร” 

พูดง่าย ๆ ก็คือความแตกต่างระหว่าง “WHAT” และ “HOW” นั่นเอง แต่

อย่างไรก็ดี ส�าหรับทั้งสองสิ่งนี้ก็จ�าเป็นต้องอาศัยไอเดีย

เป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งว่า “HOW” จะถูกมองว่า

เป็นการด�าเนินการ (Operation) แบบเครื่องจักรที่ไม่มีการคิดดัดแปลง 

และว่ากนัว่าการด�าเนนิการแบบทีว่่านีเ้ป็นสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็น ซึง่มนัไม่ต่างกบั

ท่าทใีนการถกเถยีงกนัเรือ่งยคุสมยัทีเ่ศรษฐกจิญีปุ่น่โดยรวมก�าลงัเฟ่ืองฟู

เป็นกราฟพุ่งไปทางขวานั้นเลย.... 

แต่ผมคิดว่า Operation หรือ “HOW” ก็ยังเป็นส่วนที่มีความ

ส�าคัญอย่างมาก ภาพยนตร์หรือละครเองก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะเป็น 

นักแสดงคนเดียวกัน แต่หากวิธีการแสดงแตกต่างกัน ภาพที่ได้ออกมา 

ก็จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น “HOW” จึงเป็นเรื่องส�าคัญ

การท�างานก็เช่นเดียวกัน สมัยที่ยังเป็นพนักงานลูกกระจ๊อกก็

ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับ “HOW” คุณเคยมีความทรงจ�าประมาณว่าเอาแต่

สนใจสิ่งที่เจ้านายหรือรุ่นพี่สอนว่า “จะท�างานอย่างไรไม่ให้เกิดข้อผิด

พลาด” หรอืเปล่าครบั ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรกต็าม ต่างกม็คีวามพยายาม

ในการประยุกต์ ดัดแปลงวิธีการท�างานกันมา หากจ�าส่ิงเหล่านั้นไม่ได้ก็
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ไม่มีใครเขาจ่ายเงินจ้างคุณหรอก

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะเริ่มมีความคิดเห็นจากบรรดาพนักงาน

เข้าใหม่ที่เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วว่า “นั่นมันแปลก ๆ  ไม่ใช่เหรอ”  “น่า

จะท�าแบบนี้ดีกว่าอีก”

ส่วนใหญ่อาจจบลงด้วยเสยีงบ่นแสดงความไม่พอใจ แต่นีค่อืจดุ

เริม่ต้นของไอเดยีทีจ่ะพฒันาต่อยอดให้ได้ “HOW” ทีด่ขีึน้กว่าเดมิ หากคณุ 

สามารถเปลีย่นทศันคติจากการวจิารณ์ว่า “วธีิการทีท่�าอยูต่อนนีไ้ม่ได้เรือ่ง

เลย” มาเป็นการเสนอแนะว่า “น่าจะลองเปลี่ยนเป็นวิธี…..ดูไหม ?” มัน

จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่วิเศษสุดยอด

และมาที่อีกส่วนหนึ่ง นั่นก็คือ “WHAT = ท�าอะไร” 

ญี่ปุ่นถนัดในการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น แต่การถกเถียงกัน

ไม่จบสิ้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอในการค�านึงถึง 

“WHAT” ซึง่กม็คีวามส�าคัญไม่แพ้กนั หากไม่มีการก�าหนดเจาะจงให้ชดัเจน

ว่า “จะท�าอะไร” ก็ไม่มีทางที่จะคิดออกว่า “จะท�าอย่างไร” ซึ่งตามล�าดับ

แล้วจะต้องเกิด “WHAT” ก่อนจึงจะเกิด “HOW” ตามมาใช่ไหมล่ะครับ 

พอเป็นอย่างนั้น เราก็เลยมักจะคิดว่า “WHAT” ส�าคัญและยิ่งใหญ่ใช่ไหม

ครบั แต่ส�าหรบัผมแล้วอยากจะปฏิเสธเสยีงดงั ๆ  ว่า “ไม่ใช่” โดยมเีหตผุล

ด้วยกัน 2 ข้อ คือ

ข้อแรก ในกระบวนการของ “HOW” นั้นก็ต้องการไอเดียที่

แปลกใหม่และมีประสิทธิภาพเช่นกัน ถ้าไม่มีคนคิดถึงเร่ืองนี้แล้ว จะ

เกิดอะไรขึ้นกับบริษัทของคุณ ? ค�าถามที่ว่าระหว่าง “WHAT” เล็ก ๆ  กับ 

“HOW” ใหญ่ ๆ อย่างหลังน่าจะสร้างผลก�าไรให้ได้มากกว่าไม่ใช่หรือ ? 
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แต่ส�าหรับคนท�างานอย่างพวกเราแล้ว ทั้งสองสิ่งไม่มีอะไรส�าคัญยิ่งใหญ่

ไปกว่ากัน

ข้อทีส่อง เราไม่สามารถขดีเส้นแบ่งให้ “HOW” กบั “WHAT” 

แยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจน จะเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างท่ีซ้อน

กนัอยูก่ไ็ด้  ในหนึง่กระบวนการของ “HOW” นัน้ พอลองแยกรายละเอยีด

ออกมาก็จะเห็นว่าในนั้นมี “WHAT” ประกอบรวมกันอยู่อย่างมากมาย 

ตวัอย่างเช่น น�า้จิม้ในต�านานของร้านราเมนช่ือดงัเป็นส่วนหนึง่ของอาหาร 

แต่ “การท�าน�้าจิ้ม” นั้นก็คือ “WHAT” อย่างหนึ่งนั่นเอง บางครั้งทั้ง ๆ ที่

ตั้งใจว่าจะคิด “HOW” แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็น “WHAT” ไปเสียนี่

ยิ่งกว่านั้นก็อาจมีคนที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องสเกลของไอเดีย

และแผนงานรวมถึงความมากน้อยของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้อีกด้วย

 

ใหญ่ ๆ  สดิ.ี....อย่างนัน้หรอืครบั ? ผมไม่เถยีงหรอกว่าใหญ่และ

โดดเด่นอาจท�าให้ได้โบนสัมากขึน้ แต่คณุคดิไหมว่า ไอเดยีหรอืแผนงาน

ไม่มีค�าว่าเล็กใหญ่ เอฟเฟกต์ที่ไอเดียหรือแผนงานมีอาจจะอยู่ในวง 

แคบ ๆ  แต่มนัก็มีคุณค่ามากพอ มีประโยชน์ส�าหรบัคนอืน่ ๆ  และทีส่�าคญั

เหนือไปกว่านั้นคือ “การที่คุณเป็นไอเดียแมนผู้ซึ่งมีทั้งโนว์ฮาวและ 

ความสามารถในการผลติไอเดยีและแผนงาน” ทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นสิง่ใด

กต็ามล้วนแล้วแต่เป็นสิง่ทีม่นษุย์คิดสร้างสรรค์ขึน้มา ผมคดิว่าการท่ีตวัคณุ 

กลายเป็นโรงงานผลิตไอเดียมันมีความหมายยิ่งกว่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะเป็น “WHAT” หรือ “HOW” ทั้งคู่ต่างมี

ความส�าคัญไม่แพ้กัน ไม่ส�าคัญว่าจะเล็กหรือใหญ่ แต่เราควรจะมี

ทัศนคติในการคิดที่ว่า “จะท�าอะไร” และ “อย่างไร” ควบคู่กันไป
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ที่ผ่านมาผมคิดว่าตัวเองให้ความส�าคัญเอนเอียงไปทางด้าน 

“HOW” มากเกินไป “WHAT” จึงตอบโต้โดยการตะโกนเสียงดังให้ผมหัน

กลบัมาสนใจบ้าง ผมคดิว่าเหล่าบรรดาปรมาจารย์นกัโต้แย้งเองก็เขา้ใจดี

ว่าทั้ง “WHAT” และ “HOW” ต่างก็มีความส�าคัญ แต่แน่นอนว่าคนเรา

ย่อมมีสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดแตกต่างกันไปแล้วแต่คน แต่ไม่ว่าจะเป็น 

“WHAT” หรือ “HOW” ก็ตาม ถ้าสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าออกมา

ได้แล้วละก็ มันก็จะเป็นผลลัพธ์ความส�าเร็จที่สุดยอดมาก ๆ

เรื่องราวสมัยที่ผมเข้าท�างานในบริษัท หน่วย CC ซึ่งเป็นหน่วย

งานต้นสงักดัของผมมีสโลแกนว่า “พลงัทีจ่ะฝัน พลงัทีจ่ะท�าให้เป็นรปูเป็น

ร่าง” ตอนนัน้สารภาพตรง ๆ  ว่าผมไม่เข้าใจความหมายของมนั แต่กแ็กล้ง

เออออ “อ๋อ อย่างนี้เอง” ท�าเป็นเข้าใจความหมายไปอย่างนั้น  แต่ตอน

นี้ผมเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งของสโลแกนนั้นแล้ว

“ความฝัน” ก็คือสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอยากจะลงมือท�า นั่น

คือ “WHAT” ส่วน “รูปร่าง” ที่ท�าให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงก็คือ 

“HOW”

ผมเรียนรู้ว่าถ้าปราศจากทั้งสองอย่างก็จะไม่เกิดงานของบริษัท

โฆษณา นอกจากนี้มันยังสอนให้ผมรู้ว่าแค่ฝันเพียงอย่างเดียว หรือพูด

ง่าย ๆ ก็คือแค่คิดไอเดียหรือแผนงานเท่านั้นยังไม่เพียงพอ เราจะต้อง

ลงมือท�าจนกระทั่งมันส�าเร็จเป็นรูปเป็นร่างด้วย และในที่สุดผมก็เข้าใจ

ว่าการท�างานในฐานะไอเดียแมนมันคืออย่างนี้นี่เอง

“ความฝัน” ในการท�างานของคุณคืออะไร คุณวาดฝันไว้ให้ออก

มาม ี“รปูร่างหน้าตา” อย่างไร จงรบัรูถ้งึความวเิศษสดุยอดของการคดิ จง
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คิดให้มากขึ้นและมากขึ้น และจงท�าให้ “ความฝัน” ซึ่งมีแต่คุณเพียงคน

เดียวเท่านั้นที่ท�าได้ ส�าเร็จออกมาเป็นแผนงาน และท�าให้แผนงานนั้น

ส�าเรจ็เป็นรปูเป็นร่าง และเสกสรรให้มันออกมาปรากฏโฉมบนโลกใบนี.้....

เริม่ตืน่เต้นแล้วใช่ไหมครบั เพราะการคดิสร้างสรรค์มนัเป็นเรือ่ง

ที่น่าสนุกไงล่ะ

	 	 รู้จักล�าดับของการคิดไอเดียและแผนงาน
  ดีไซน์โดยค�านึงถึงกฎ “การท�าตามใจตัวเอง → ใมตรีจิต”

ขออนุญาตหยิบยกค�าพูดของคุณคะซึโอะ คาวาซากิ (Kazuo 

Kawasaki) นักออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแนะน�านะครับ คุณคาวาซากิ

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการตัดสินรางวัล G-Mark (Good Design 

Award) เขากล่าวด้วยหน้าตาขึงขังว่า “ดีไซเนอร์จงเป็นผู้ชวนทะเลาะ” 

ไว้ในหนังสือชื่อ “Kawasaki Kazuo Dream designer” ซึ่งได้รวบรวมเรื่อง

ราวตอนที่เขาออกรายการ “Kagaijugyou Yokoso Senpai” (ยินดีต้อนรับ

รุน่พีสู่เ่ลกเชอร์นอกชัน้เรยีน) ซึง่เป็นรายการของ NHK ท่ีจัดเลกเชอร์พเิศษ

ขึ้นที่โรงเรียนประถมที่เขาเรียนจบมา  และนี่เป็นค�าพูดหนึ่งในนั้น

“ดีไซน์เริม่ต้นจากการท�าตามใจตวัเอง และน�าไปสูไ่มตรจีติ”

คุณคาวาซากิคิดว่าการดีไซน์นั้นเริ่มต้นจากความต้องการของ 

ตัวเองที่อยากจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้  
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“ท�าตามใจตัวเอง” หมายถึง การท�าอะไรตามท่ีตัวเองคิด แล้ว 

ดีไซเนอร์ก็จ�าเป็นจะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่าคนรอบข้างคิดอย่างไรกับ

ความต้องการของตัวเอง หรือพูดง่าย ๆ  คือคนที่ใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่

เราก�าลังดีไซน์อยู่นั้น ส�าหรับพวกเขาซึ่งเป็นผู้ใช้งานรู้สึกอย่างไร มันใช้ได้

ง่ายจริงหรือไม่ คุณคาวาซากิกล่าวย�้าความคิดของตนว่าหากปราศจาก

ขั้นตอนของการคิดค�านึงถึงผู้อื่นแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะสร้างสรรค์งานดีไซน์

ดี ๆ ออกมาได้ 

ไอเดียและแผนงานก็คือการออกแบบดีไซน์สิ่งต่าง ๆ

แผนกที่ผมท�างานอยู่เป็นแผนกที่มีชื่อเรียกว่า “แผนกออกแบบ

สารสนเทศหน่วย CC” ผมว่าไอเดียแมนเองก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยเหมือน

กนั ทีผ่มรูส้กึประทบัใจกบัค�าพดูของคุณคาวาซากกิต็รงท่ีล�าดบัซึง่เริม่จาก 

“การท�าตามใจตัวเอง ➞ ไมตรีจิต”

ล�าดบัทีเ่ริม่ต้นจากมคีวามต้องการของตวัเองก่อน แล้วน�าความ

ต้องการนัน้มาปรบัให้เข้ากบัสงัคมคนรอบข้างนัน้มีความส�าคญั ถ้าเริม่ต้น

ด้วยการปรับให้เข้ากับคนอื่นตั้งแต่แรกก็ยากที่ไอเดียเลิศ ๆ จะพรั่งพรู

ออกมา

โจทย์ที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้ คุณจะจัดการกับมันอย่างไร ? 

และนีก่ค็อืจดุเริม่ต้นของไอเดียและแผนงานท้ังหมด คณุเห็นด้วย

กับผมหรือเปล่าครับว่าถ้าปราศจากความคิดดังกล่าวแล้วก็ไม่มีทางที่จะ

เกิดไอเดียที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นเป็นแน่

แต่ถงึกระน้ัน การประชมุหรอืการปรกึษาหารอืกนัส่วนใหญ่กม็กั
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จะเริม่ต้นด้วยเง่ือนไขทีว่่ารอบข้างเขาเป็นอย่างไร สถานการณ์เป็นอย่างไร

บ้าง การประชุมแบบนั้นมันน่าเหนื่อยหน่าย ไอเดียเลิศ ๆ ก็เลยเกิดขึ้น

ได้ยากเนือ่งจากปราศจากความกระตอืรอืร้นทีจ่ะแก้โจทย์ปัญหา และไม่

เกิดความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะท�าอย่างไรต่อไป 

ดงันัน้ ไอเดยีแมนอย่างคณุจงเริม่ต้นจาก “การท�าตามใจตวัเอง” 

โดยการเดนิหน้าเสนอไอเดยี แสดงความคดิเหน็ของตนเองออกมาอย่าง

เต็มที่ เพราะหากมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขทีหลังก็ยังไม่สาย

ที่บริษัทโฆษณา เรามีวัฒนธรรมแบบนี้ คือ ก่อนจะน�าเสนอ 

แผนงานที่ตัวเองคิดขึ้นมาให้แก่ลูกค้า ก็จะมีการประชุมหารือกันภายใน

ก่อน ซึ่งมันเป็นเสมือนสงครามย่อม ๆ หากไม่สามารถบอกได้อย่าง

ชัดเจนว่าไอเดียหรือแผนงานที่ตัวเองคิดขึ้นมานั้นดีอย่างไร มันก็จะถูก

เขี่ยทิ้งไปทันที ส่วนไอเดียที่ไม่ผ่านการเจียระไนซึ่งอาจเป็นเพียงความ

ต้องการอยากท�าตามใจตัวเอง แต่เม่ือผ่านกระบวนการเจียระไนจาก

ภายในบริษัทแล้ว มันจะถูกเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นแผนงานท่ีเปี่ยมด้วย

คุณภาพซึ่งสามารถน�าเสนอให้แก่ลูกค้าได้อย่างไม่น่าอาย ซึ่งแผนงานท่ี

ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการนี้จะกลายเป็นแผนงานท่ีมีครบเครื่อง

ทั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าและความเป็นอเนกประสงค์ 

นี่คือ “ไมตรีจิต” ตามที่คุณคาวาซากิได้พูดไว้ว่าให้เริ่มต้นดีไซน์

จากการท�าตามใจตวัเองแล้วพฒันาไปสูไ่มตรจีติ มนัไม่ใช่ทีส่เกลเลก็ใหญ่

หรือความมากน้อยของจ�านวนเงิน แต่เป็นการท�าให้ความฝัน ความ

ต้องการของตัวเองเกิดขึ้นจริงในสังคมที่เราอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่า 

ตื่นเต้น วิเศษสุดยอดไปกว่านี้อีกแล้ว และโอกาสนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคน
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	 	 ไอเดียคือการแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระเสรี
  ยินดีต้อนรับทุกไอเดีย ท�าได้จริงหรือไม่ ค่อยว่ากัน

ไอเดียคืออะไร ? ในภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า idea ภาษาเยอรมัน

ใช้ว่า idee พอลองเปิดพจนานุกรม Longman WordWise English ที่มีอยู่

ในมือ ก็ได้ความหมายว่า a plan, thought, or suggestion that you have 

ส่วนพจนานุกรม Obunsha’s Comprehensive English–Japanese ได้ให้

ความหมายไว้ว่า (1) แนวคิด • กรอบความคิด, ความคิด, ความนึกคิด, 

การตระหนักรู้, องค์ความรู้ (2) ความคิดเห็น, มุมมอง, ความเชื่อ (3)

แผนการ, โครงการ, ความต้ังใจ (4) ความรูส้กึ, การหยัง่รูโ้ดยสัญชาตญาณ, 

การคาดการณ์ล่วงหน้า, ความคาดหมาย, จินตนาการ (5) ความคิดและ

ไอเดียในทางปรัชญา (6) ถ้อยค�าส�านวน, หัวข้อ....

ไม่ว่าจะเป็นนิยามความหมายไหนก็ถูกต้องทั้งหมด แต่ที่โดนใจ

ผมมากที่สุดและผมคิดว่ามัน “ใช้ได้” ในการท�างานคือ “ไอเดียนั้นก็ไม่

ต่างไปจากการน�าไอเดียที่มีอยู่เดิมมาผสมผสานกันใหม่” ซึ่งเป็น

นิยามที่น�ามาจากหนังสือชื่อ “A Technique for Producing ideas” (ผู้แต่ง 

- James Webb Young) และหนังสืออีกเล่มที่ผมชื่นชอบมากก็คือ “How 

to Get Ideas”1 (ผู้แต่ง - Jack Forster)

ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็ได้น�านิยามที่ว่านี้มาใช้ด้วยเหมือนกัน 

1 ฉบับแปลภาษาไทยชื่อ “กระตุ้นสมองให้ผลิตไอเดีย” แปลโดย พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ 
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